
Saneren 
stortplaats 
'niet nodig' 
Het saneren van een oude stort
plaats met chemisch afval bij 
Reeth is niet nodig, meent de 
gemeente Overbetuwe. Omwo
nenden en Burgerbelangen 
Overbetuwe (BOB) hadden daar 
wel om gevraagd. 
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Het gaat om een stortplaats voor 
chemisch afval die tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw in ge
bruik is geweest. Hij ligt tussen de 
spoorlijn van de Betuweroute en de 
afslag van de Rijksweg-Zuid aan de 
kant van het buurtschap Reeth. 

BOB geeft aan dat de stortplaats 
nadat hij werd stilgelegd niet is 
voorzien van een dichte deklaag of 
folie en meent dat er om die reden 
kans bestaat op lekkage van giftige 
stoffen in het grondwater. De partij 
meent dan ook dat het beter zou 
zijn om de stortplaats op te ruimen 
en in elk geval nader onderzoek 
naar de risico's te doen. 

De gemeente bevestigt dat de 
stortplaats niet van de gevraagde 
beschermende middelen is voor
zien. Ook omdat er toen de stort
plaats in gebruik was, geen vergun
ning voor was afgegeven. Dat is ook 
de reden dat er nooit op maatrege
len is aangedrongen. 

Wel is er, door de Omgevings
dienst Regio Arnhem (ODRA), on
derzoek uitgevoerd en daaruit is 
niet gebleken dat er giftige stoffen 
uit het gebied weglekken. Extra on
derzoek is volgens Overbetuwe om 
die reden niet nodig. Ook omdat er 
in het gebied niet gegraven mag 
worden of andere werkzaamheden 
mogen worden uitgevoerd die de 
inhoud van de stortplaats met de 
omgeving in contact kan brengen. 
De huidige situatie is volgens Over
betuwe veilig voor de omgeving. De 
noodzaak tot saneren van het ter
rein ontbreekt. 

Ook omwonenden zien liever dat 
de stortplaats, die eerder nog als 
ontsluitingsweg voor de nieuw aan 
te leggen railterminal zou dienen, 
wordt opgeruimd. 

"Maar de provincie koos helaas 
voor het verleggen van die ontslui
tingsweg", zegt een woordvoerder 
namens de omwonenden. ,,Sane
ren had wat ons betreft meer voor 
de hand gelegen." 


